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Komentarz specjalny – koronawirus
Rynki finansowe wciąż odczuwają skutki niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się korona
wirusa. Z jednej strony mamy ogłoszoną oficjalnie pandemię, ale równie dużo obaw budzi kwestia
długości trwania kwarantanny, zastoje w fabrykach, wpływ obecnej sytuacji na kondycję firm. Szczególnie
zagrożone wydają się firmy małe i średnie, które z sytuacją mogą poradzić sobie gorzej. We Włoszech
wszedł kolejny zakaz – czynne są jedynie sklepy spożywcze i apteki, inne kraje także wprowadzają kolejne
obostrzenia. Stąd np. planowane i rozważane działania polskiego rządu na rzecz pracowników i
przedsiębiorców.
Także Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaleca dziś uczestnikom
rynków finansowych podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19, poinformowała
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z oświadczeniem - ESMA, we współpracy z właściwymi
organami krajowymi, cały czas monitoruje zmiany zachodzące na rynkach finansowych w związku z
koronawirusem i jest przygotowany na skorzystanie ze swych uprawnień w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania rynków, stabilności finansowej oraz ochrony inwestorów,
Planowane działania i monitoring mają swoje głębokie uzasadnienie w obecnej sytuacji rynkowej. Giełdy
notują spadki – dziś znów, mimo wczorajszego odbicia. Nasilają się obawy o to, że w USA nie da się w
uchwalić pakietu stymulującego gospodarkę. W temacie pakietu ratunkowego usłyszeliśmy wyłącznie
ogólniki i mało konkretnych decyzji, a zakaz podróżowania przez 30 dni do Europy był dla inwestorów
sporym zaskoczeniem. Nieco uspokoiło sytuację zapewnienie Białego Domu, że nie dotyczy on handlu.
Mimo braku konkretów - ustabilizował się dolar, co oznacza, że inwestorzy z nieco większym spokojem
przyjmują obecna sytuację.
Dzisiaj bez wątpliwości w centrum uwagi będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego.
Reakcja rynków zależy od tego, jak „bogaty” będzie pakiet stymulacyjny, jakie będą przewidziane
wydatki rządowe w Europie. Jeśli rynki uznają pakiet za wystarczający, będzie to pozytywny
impuls dla giełd i obligacji korporacyjnych.
Działania rządów i banków centralnych mogą przynieść uspokojenie szybciej niż można się było
spodziewać. Jednocześnie, bez żadnych wątpliwości, największe uspokojenie przyniesie spadek skali
nowych zachorowań na świecie.
___________________________________________________________________________
Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na
skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery
wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
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Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z
subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty
przynajmniej części wpłaconych środków.
Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w
subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na
stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.
Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z
najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują
ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych
wskutek interpretacji powyższego dokumentu.
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